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 توليد مي شود. زير سطح شكمياست  و از غددي در  پروتئيناز ( و جنس آن  DNAاست )  ارثيتوانايي تنيدن تار در عنكبوت 

 دارد كشسانيو افزايش طول توانايي برابر  4است و تا  تار و مهرهتار عنكبوت داراي بخش هاي 

 بلكه پروتئين هاي خاصي با مواد ديگري مخلوط مي شونددقت داشته باشيد تار عنكبوت تنها از پروتئين ساخته نشده است 

 جانداران است گوناگونيزمينه ساز      پروتئين و         DNAگوناگوني    3

 N 3و ظرفيت اتم  O 2؛ ظرفيت اتم H 1است ؛ ظرفيت اتم  4كربن Cدارند ؛ ظرفيت اتم  كربن ي مواد آلي همه        .4

 كه يك اتم مي تواند با اتم هاي ديگر برقرار كند كوواالنسيپيوند يعني تعداد  : ظرفيت .5

 است. ( 4CH)  متانهيدروكربن ها ناميده مي شوند .ساده ترين  هيدرو كربن، داراي اتم هاي كربن و هيدروژن باشند  فقطموادي كه در ساختار خود . 6

 باشد انشعاب داريا   خطيگفته مي شود ؛ اين اسكلت مي تواند  اسكلت كربني. به زنجيره ي كربني در مواد آلي 7

اين مولكول ها ازاتصال تعداد زيادي واحد هاي كم و بيش يكساني به نام بسياري از اين درشت مولكول ها در سلول به صورت پلي مر ساخته مي شوند  .8

 گفته مي شود پلي مرتشكيل شده اند . بنابر اين به آنها  مونومر

 ليپيد ها )چربي ها ( -4؛ اسيد هاي نوكلئيك -3و پروتئين ها-2و  هيدرات هاي كربن ) قند ها ( -1درشت مولكول هاي زيستي عبارتند از .9

  اسيد هاي آمينه               پروتئين ها              (2                     مولكول هاي تك قندي                 هيدرات كربن            (1   

  اسيد هاي چرب                 ها            ليپيد(4                                     وتيد ئنوكل                    اسيد هاي نوكلئيك              (3

 هستند . بسيار متنوع و متفاوت، درشت مولكول هايي به وجود مي آيند كه  متنوع نيستنداز اتصال مونومر ها كه زياد  .11

 

 بپلي مر +آ                                      سنتز ابدهي:    انرژي+ مونومر +مونومر+...

 

 مونومر +مونومر +...+انرژي                                      هيدروليز :      پلي مر +آب          

 

 

 

 



 

  
 

7 
AMIR MARDANI 

 1یستز                         مولکول های زیستی:1فصل           مردانی             امیر 

 اسید های نوکلئیک

 RNAو  DNA شامل

 نوكلئوتید مونومر انها

 در هستهDNA جایگاه در یوکاریوت ها

RNAدر هسته و سیتوپالسم 

 فسفات-3باز الی       -2كربنه        5قند -1 هر نوکلئوتید شامل

 

 DNA RNA ساختار

 دئوكسی ریبوز )یک اكسیژن كمتر دارد( قند پنج کربنه

4O10H5C 
 ریبوز

5O10H5C 
 مشابه مشابه فسفات

 بازهای الی

 
 T*تیمیــن             Aآدنین

 Gگوانین           Cسیتوزین

 U*یوراســیل               Aآدنین

 Gگوانین             Cسیتوزین

 ساختار دو رشته ایtRNA -تک رشته ای دو رشته ای تعداد رشته

 انواع

حلقوی)در پروكاریوت و میتوكندری و 

 كلروپالست(

DNAحلقوی پالزمید 

 خطی)یوكاریوتی(

 دارDNAویروس های 

rRNA  در ساختار ریبوزوم 

mRNAدستور العمل ساخت پروتئین 

tRNA جابجا كننده امینواسید 

RNA(های كوچکsnRNA) 

 دارRNAویروس های  

 DNA ساخت از روی
 

DNA 

 نکات کنکوری
تشکیل پیوند قدرت انزیم دارند و در ریبوزوم باعث rRNAها RNAدقت داشته باشید بعضی از -1

 پپتیدی می شوند

2-RNAهای اولیه در كره زمین قدرت همانند سازی از خود را داشته اند 
 

RNA هاری -انفلوانزا دار- HIV 

DNAآدنوویروس -زگیل -ابله مرغان -هرپس تناسلی دار 
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 ایا ماده  ای را می شناسید که ساختار بسیار مشابهی مثل نوکلئوتید دارد؟-سوال
 یک ریبونوكلئیک اسید ازاد می باشدATPادنوزین تری فسفات  كه قندش ریبوز می باشد پس ATPبله 

 قرار می گیرد و دو فسفات خود را از دست می دهد انرژی ازاد می کند؟RANیا DNAزمانی که نوکلئوتید ازاد در رشته -سوال 

 بله زیرا بین فسفات های انها پیوندهای پر انرژی وجود دارد

 نوع نوکلئوتید داریم پس فرق بین ماده وراثتی افراد در چیست؟DNA4اگر ما برای –سوال 
 اطالعات وراثتی ما به ترتیب قرار گیری باز های بستگی دارد و كدهای خاصی را به وجود می اورد

 RNAنوع DNA  4نوع 4نوع   8؟چند نوع نوکلئوتید داریم-والس

 بازهای الی

 A-G بازهای پورین دوحلقه ای

 T-C-U بازهای پیریمیدین تک حلقه ای

 

 فسفات

 انواع

 نوكلئوتید

یا دو  سه

 فسفاته

 نوكلئوتید های ازاد در سیتوپالسم

 RNAیا DNAنوكلئو تید های اخر هر رشته ی پلی نوكلئوتیدی 

 RNAو DNAنوكلئوتید های موجود در رشته های پلی نوكلئوتیدی  تک فسفاته

ای می باشد نوكلئوتید های داخل رشته ای تک فسفاته بوده اما در دو انتهای ان سه فسفاته می خطی كه دو رشته DNAنکته:یک 

 باشد دو عدد

 نوكلئوتید  داریم كه قندش ریبوز باشد و تیمین داشته باشد یا بالعکس دئوكسی ریبوز باشد ویوراسیل داشته باشد؟-سوال

 نوكلئوتید یوراسیل نیز نـــــداریم. خیر. ریبونوكلئوتید تیمین دار نداریم و دئوكسی ریبو
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 انواع پیوند

 

*نکته:پیوند فسفودی استر بین دو نوكلئوتید می باشد در صورتی كه از نوع قند و فسفات است و از نظر انرژی با قند و فسفات 

 درون نوكلئوتیدی تفاوتی ندارد

زیادی الزم  نکته:پیوند هیدروژنی نوعی پیوند ضعیف است و درحالت عادی خود به خود تشکیل شده و برای شکستن ان انرژی

 نیست مگر تعداد پیوند هیدورژنی باال باشد )مثل زمان همانند سازی كه باید هلیکاز وارد عمل شود(

 به چیست؟DNAقطبیت -سوال

حلقوی DNAدو انتهای رشته های پلی نوكلئوتیدی شبیه یکدیگر نیستند در یک انتها فسفات و دیگری قند وجود دارد این قطبیت در 

 دیده نمی شود

 هم قطبیه یا نه؟ بله ایشون هم قطبی محسوب میشه تنها تک رشته ای بیشتر نیست یه سر رشته قند سر دیگه فسفاتRNA-السو

 

 

پیوند قند و فسفات 

 ئوتیدیلدرون نوك

 كواالنسی

 

 

 پیوند کواالنسی

قند و فسفات پیوند 

برون نوكلئوتیدی 

 ازنوع كواالنسی

 پیوند باز الی قند 

 از نوع كواالنسی

 باز الی

پیوند بین باز های 

الی از نوع 

 (هیدرژنی)ضعیف
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 انواع پیوند

 كواالنسی از نوع:

 (با گروه فسفات نوكلئوتید دیگر)قند وفسفات(3قند یک نوكلئوتید )كربن  بین:

 تشکیل با
 

 پلی مرازDNAانزیم           DNAهمانند سازی 

 پلی مرازRNA                RNAرونویسی   

 مهندسی ژنتیک               لیگاز

 پلی مرازDNAتوسط      در طی ویرایش )همانند سازی(       شکستن

 در مهندسی ژنتیک            توسط انزیم محدود كننده

 جفت باز های الی مکمل   بین:

 کار:
 را كنار هم نگه می داردDNAدورشته ی پلی نوكلئوتیدی 

نیز كه ساختاربرگ شبدری دارد پیوند هیدروژنی دیده می tRNA*در 

 شود

 :  هلیکاز  DNAدر همانند سازی  انزیم شکستن ان

 پلی مرازRNA  :RNAدر رونویسی

 تعداد
 دوگانهA-T     بین 

 سه گانه  C-Gبین

 دوگانه   A-Uبین
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 آنزیم های كنکوری

تشکیل فسفودی  نام انزیم
 شکستن هیدروژنی شکستن فسفو دی استر استر

DNAندارد ویرایش همانند سازی پلی مراز 

RNAرونویسی ندارد رونویسی پلی مراز 

 ندارد )خود به خودی( مهندسی ژنتیک ندارد انزیم محدود کننده

 ندارد ندارد مهندسی ژنتیک لیگاز

 هلیکاز

 ابتدای همانندسازی ندارد ندارد 

 انزیم هایی که غـــیر مستقیم پیوند هیدروژنی را می شکنند کدام اند؟ هیدورلیز ندارند؟
DNAپلی مراز در هنگام ویرایش 

 محدود كننده در مهندسی ژنتیک و ایجاد انتهای چسبنده

 پلی مراز فعالی دارند کدام اند؟DNAسلول هایی که -
-بافت پوششی سنگفرشی چند الیه-سلول های با تقسیم باال مثل:سلول های بنیادی مغز استخوان

 سلول های بنیادی و مریستمی گیاهان-سلول های استوانه ای دیواره روده–سلول های سرطانی 

 پلی مراز در انها فعالیتی ندارد)تقسیم نمی شوند(؟ DNAسلول هایی که 
 پالسموسیت-سلول های اوند ابکش-سلول های كالنشیمی-ها نورون-گلبول های قرمز بالغ

 پلی مراز قابلیت شکـــــستن و تشکـــــیل پیوند هیدروژنی را نـــــــدارد DNAنکته طالیی:
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 پلي ساكاريد ها ) چند قندي ها ( -3دي ساكاريد ها ) دو قندي ها (  – 2مونو ساكاريد ها ) تك قندي ها (  -1قند ها سه دسته اند 

 كربني5و 6*مهم تريــــــن مونوساكاريد هاي 

 ATPو   RNAدر ساختمان ريبوز                 -1                    گلوكز                                                                   - 1                                                                      

 كربنه ها (        5پنتوز ها )                فروكتوز                  -2كربنه ها (             6هگزوز ها )  تك قندي

                                                             DNAساختمان دئوكسي ريبوز        -2                                                                                  گاالكتوز -3                                                                      

 همان قند و شكر معمولي                             كتوزساكارز = گلوكز + فرو                                                   

 قند موجود در شيرالكتوز= گلوكز+گاالكتوز                             دو قندي ها                

 ي جوجوانهمالتوز = گلوكز + گلوكز                                                                   

 

 سلولز -3گليكوژن و  -2نشاسته  -1 مهمترين پلي ساكاريد ها عبارتند از

 است. متفاوتمونومر ها در آنها  آرايشو  نحوه اتصالاست ولي  گلوكزآنها  مونومر هر سهكه  

  حبوبات و...( ) نان و برنج و سيب زميني و  ي غذاي ماعمدهقند ذخيره اي گياهان     /    شاخه هاي جانبي    /  داراي /    مولكولي بسيار درشت      =  نشاسته       

 وجود دارد قند ذخيره اي جانوران و قارچ ها   ماهيچه ها و كبدشاخه هاي جانبي بيشتري نسبت به نشاسته    /      =گليكوژن        

 مولكولي خطي و بدون شاخه هاي جانبي     /        ما آنزيم  تجزيه آن را نداريم  قند ساختماني گياهان  /               =سلولز           

 

 مفيد هستند جلوگيري از يبوستو  راحتي كار گوارش،  كار منظم روده هالياف براي  ابه رشته هاي سلولزي موجود در غذا     /     : الياف

 

 يادداشت نكته:

 طبيعت مي باشد )حواستون باشه طبيعت(بيشترين تركيب الي در سلولز نكته:*

گلوكز بچه ها در اصل توسط سلول هاي گياهي طي فرايندي به نام "اقا گلوکز کجا ساخته میشه توسط کی؟-سوال

 فتوسنتز ساخته مي شود     كربن دي اكسيد +اب +نور خورشيد=قند +اكسيژن
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 لولز را ندارند انزيم تجزيه كننده سبی مهرگان و مهره داران()*نكته:جانوران 

*نكته:بعضي باكتري هاي مفيد و اغازيان تاژكداران جانور مانند انزيم تجزيه كننده سلولز را دارند كه در لوله 

 گوارش مي توان انها را يافت به خصوص گياه خواران

 ؟خير بچه ها مهم ترين هاشون اينان اقا پلی ساکارید همین سه عدد رو داریم-سوال

پپتيدو گليكان در ديواره -؟اره مثال كيتين در اسكلت خارجي حشرات و ديواره سلولي قارچ ها ميشه مثال بزنين

 باكتري ها

 گياهان همه چيز خواران گوشت خواران گياه خواران انزيم

 دارند دارند ندارند دارند اميالز

 ندارند ندارند ندارند نـــدارند سلوالز

 - دارند دارنـــــد - گليكوژناز

 نكته:از اميالز با حال ميشه به پتيالين اشاره كرد كه در دهان نشاسته را به مالتوز تبديل مي كند

حالليت بسيار كمي داره و تو اب حل نميشه از پلی ساکارید ها کدومشون در اب نامحلول اند؟ نشاسته -سوال

 اما اگه دماي اب ببريم باال حالليتش بيشتر ميشه

 ساكاريد ها و بعد دي ساكاريد ها و بعد پلي ساكاريد ها حالليتشون خوب ميشه اول مونوساكاريد *اصال يادتون باشه مونو

 *نكته:دقت كنين گليكوژن در كبد ما به صورت ذره ذره ذخيره مي شود

 *نكته:سطح خارجي مويرگ هاي خوني را اليه اي پلي ساكاريدي پوشانده است.

 اكاريدي مي باشند.*نكته:اغلب انتي ژن ها پروتئين يا پلي س

 *نكته:غشا پايه در زير بافت هاي پوششي از جنس پلي ساكاريد هاي چسبناک و پروتئين رشته اي مي باشد.
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 ((ليپيدها))

 است آنها آب گريز بودنويژگي مشترک همه ليپيد ها   .1

 اوت را با يكديگر دارند  ـــــدسته ماده الي كه مطالعه مي كنيم بيشترين تف4زير گروه هاي ليپيدها از  .2

 تشكيل مي شوند اسيد چرب + يك مولكول گليسرول 3هستند كه از  تري گليسريد هاچربي كه ما نام مي بريم در اصل  .3

 استروئيد ها -4موم ها                 -3فسفوليپيد ها                 -2ها             دتري گليسري -1دسته اند      4ليپيد ها خود  .4

 )چربی ها( ری گلیسیرید هات
 تشکیل شده از یک گلیسرول و سه اسید چرب كه اسید چرب ها یا سیر شده هستند یا سیر نشده

 در طول خود خواهد بود خميدگيدر آن وجود دشته باشد داراي  دوگانه يا سه گانهحداقل يك پيوند اسيد چربي كه   :اسيد چرب سير نشده 

 سیر نشده هستند مثل افتاب گردان و زیتون نکته: چربی های گیاهی همــگی

ـشتر چربی های جانوری سیر شده هستند در نتیجه جامدند و خوردن انها احتمال سخت شدن دیواره رگ ها را دارد كه باعث  ـ ـ ـ ـ نکته:بی

 بیماری های قلبی عروقی می شود.)رگ ها را می بنده منجر به فشارخون مزمن میشه(

كربن نه نداریم اما بین كربن اكسیژن داریم شکل و نگاه -ر شده پیوند دوگانه وجود دارد ؟ مابین پیوند های كربندر اسید های چرب سی-سوال

 كنین

 *نکته:در بدن انسان چربی توسط بافت پیوندی چربی درون سلول ذخیره می شود و نقش ذخیره انرژی و عایق دمایی و ضربه گیری دارد

 بیـــــــش از دوبرابر یک گرم قند می باشد.*نکته:انرژی یک گرم چربی 

 :فسفولیپید ها  . 

  با اين تفاوت كه به جاي يكي از اسيد هاي چرب يك گروه فسفات. شبيه تري گليسريدها     1

 و دو اليه فسفوليپيد مي توان يافت كاربرد دارند غشاء سلول ها. فسفوليپيد ها در ساختمان 2

 داراي يك سر اب دوست و دو قسمت اب گريز اندنكته:فسفوليپيد هاي غشا 

سلوليمیشــه اقا چند تا غشــا فســفولیپیدی نام ب رید؟-ســوال شا  شا ماهيچه مخطط-غ -غالف ميلين نورون ها-ساركولم غ

ست شا در كلروپال سه هايي از جنس غ سفوليپيدي-تيالكوئيد ها كي سه هاي ريز ف سروات ها كي شا چين خورده در -كوا ستا غ كري

 ميتوكندري
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 :موم ها 

 عايقو    پوششو   حفاظتبراي     آب گريز تري ليپيد ها ي اسيد چرب طوالني تر نسبت به بقيهبه خاطر داشتن زنجيره

 نكته:پوستك يا كوتيكول كه توسط سلول هاي روپوستي ترشح مي شود نوعي موم مي باشد

 گياهان كه در كنترل جريان اب نقش دارد از جنس موم مي باشدنوار كاسپاري يا همان چوب پنبه يا سوبرين در ريشه نكته:

 كيا مي تونن موم توليد كنن از جانوران؟ بسيـــاري از جانوران يكيش زنبور عسل-سوال

 :  کلسترول

 ساير استروئيد ها در اصل مشتقاتي از كلسترول هستند             دارد       ايساختار چند حلقه               يك نوع استروئيد   

 هورمون هاي استروئيديساختمان    -غشاء سلول  ساختار كاربرد :   

 *نكته:دقت كنين ساختار كــــــــلي همـــــه ي استروئيد ها يكسان بوده و شبيه كلسترول مي باشد

 *نكته:كلسترول ساختار چهار حلقه اي دارد

 هاي جنسي در انسان استروژن و پروژسترون و تستوسترون استروئيدي مي باشند *نكته:هورمون

 يادداشت نكته:

 كدوم يكي از ليپيد ها در ساختارشون اسيد چرب دارن؟ -سوال

 نكته: بچه ها دقت كنيد در داخل سلول ها ليپيد ها توسط شبكه اندوپالسمي صاف ساخته مي شود*

مولكول هاي ليپيدي هستند كه اب گريز بوده و در اب تشكيل ساختار كروي مي دهند *نكته:كواسروات ها مجموعه اي از 

كواسروات ها مي توانند جوانه بزنند و كواسروات جديدي را بسازند  كواسروات ها زنده نيستند اما بسيار شبيه غشا سلول ها مي 

 باشند
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 ))پروتئين ها((

 دي پپتيد= دو اسيد آمينه ي متصل به هم پيوند پپتيدي  /  مونومر آنها اسيد هاي آمينه/   پيوند بين اسيد هاي آمينه را = پلي مر هستند

n تعداد = آمينواسيد داشته باشيمn-1 پيوند پپتيدي بين آنها مي تواند تشكيل شود 

   ناخن و ....  –مو  –بريشم  –مثل تار عنكبوت               :ساختاري      پروتئين هاي    -1                                                

 در ماهيچه هاي ما         :انقباضي             پروتئين هاي   -2                                                 

 آلبومين در سفيده ي تخم مرغ و گلوتن در كندم و كازئين در شيرمثل           :ذخيره اي         پروتئين هاي    - 3  تقسيم بندي        

 همان پادتن ها و گاماگلوبولين ها هستند   :دفاعي                   پروتئين هاي  -4             )بر اساس نقش در بدن( 

 خون بخش گلوبين پروتئيني و بخش هم آن آهن =مثل هموگلوبين           :انتقال دهنده     پروتئين هاي  - 5                                                

 مثل هورمون ها          :نشانه اي           پروتئين هاي   -6                                                 

 مهمترين پروتئين ها هستند مثل آنزيم ها گوارشي           :آنزيمي          پروتئين هاي   - 7)مهمترين(                              
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 نكات تكميلي

 مثال مهم پروتئین های مهم

 ساختاری

 كراتين مو و ناخن

 *كالژن در اكثر بافت هاي پيوندي  داراي خاصيت كش ساني بوده 

 نقش دارد DNA*هيستون ها كه در فشرده سازي 

 كه در انسجام شكل هسته و سلول نقش دارند  *اسكلت هسته اي و سيتوپالسمي

 *كپسيد پوشش اطراف همه ي ويروس ها 

 اكتين و ميوزين در ماهيچه ها انق اضی

 البومين در سفيده تخم مرغ و همين طور خون انسان ذخیره ای

 كازئين شير مادر كه  بر اثر رنين رسوب مي كند

 دفاعی
 

 پادتن ترشح توسط پالسموسيت ها

 كشندهTپرفورين ترشح توسط لنفوسيت 

 پروتئين هاي مكمل و اينترفرون

 انتقال دهنده
 

 همو گلوبين گلبول قرمز جابجاي اكسيژن و دي اكسيد كربن

 پروتئين هاي غشاي سلولي كه نقش كانال را ايفا مي كنند

 ATPپمپ هاي غشا ي سلولي كه يون ها و مواد را جابجا مي كنند با صرف

 ميوگلوبين در ماهيچه ها 

 در معده و رودهB12فاكتور داخلي معده جابجا كننده ويتامين 

 هورمون هاي پروتئيني مثل انسولين و گلوكاگون و كلسي تونين و مهار كننده وازاد كننده نشانه ای

 آنزیمی
 

پپسينوژن -گلبول قرمز انيدراز كربنيك غشا-پتيالين در دهان-ليزوزومي در اندامك ليزوزوم-ليزوزيم در عرق

 انزيم تخريب كننده غشا تخمك در سر اسپرم-انزيم هاي شيره پانكراس-رنين در معده نوزادان-معده
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 ((عملكرد آنزيم ها))

 باقي مي مانند بدون تغييرواكنش مي شوند و خود در پايان  افزايش سرعتكرده و باعث  كمرا  ي واكنشانرژي اوليه  

 از محصوالت جانبي جگراست ، اين ماده بسيار سمي است و سريعاً توسط آنزيمي : پراكسيد هيدروژنآنزيم 

 كاتاالز  + پراكسيد هيدروژن                                    آب    +  اكسيژن

 مثل كاتاالز درون سلولي ها -2مثل آنزيم هاي گوارشي                     برون سلولي ها -1اند         آنزيم ها دو دسته

 مي توانند فعاليت يكديگر را تنظيم كنند درون سلوليآنزيم هاي     . :نكته*

 آنزیم ها پنج ویژگی دارند

 در ريبوزوم كه در پروتئين سازي و تشكيل پيوند پپتيدي نقش داردrRNAمثال   هستند غير پروتئيني هم داريم پروتئينيبيشتر آنها  -1 

 دارند  اختصاصيعمل  -2 

  استفاده مي شود                                                              بارهااز هر كدام آنها  – 3 

شكل  انزيم ها نيز مانند ساير پروتئين ها به گرما حساس اند و در گرماي زياد خواص خود را ازديت مي دهند)زيرا تغييرحساسند  دمايي شديد  به تغييرات -4

 پيدا مي كنند(

 درجه غير فعال مي شوند  45نكته:بسيـــاري از انزيم هاي بدن ما در دماي باالتر از 

 چه خبره  45بعدش يارو تشنج مي كنه مي ميره اقا  42تا41درجست تب بكنيم تهش 37درجه چه خبره مگه جنگــه دماي بدن انسان 45***اقــــــا 

 ترل می کنه؟  هیپوتاالموس اونم با همکاری تیروئید که سوخت و ساز رو باالتر ب رهدمای بدن رو کی کن-اصال یه سوال

 بسيـــــــــاري از انها در درون بدن ما در محيط خنثي فعاليت دارند   محيط حساسند )اسيدي و قليايي ( PHبه تغييرات  -5 

 سيدي يا قليايي فعاليت مي كنه مثل پپسين و رنين در محيط اسيدي معدهنكته:از جمله باال ميشه فهميد انزيم هايي رو هم داريم كه در محيط ا
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 مثال ديگه انزيم ليزوزيِـــم كه در غده هاي عرق ساخته ميشه در محيط اسيـدي پوست )چربي و عرق باعثش شدن( فعاليت مي كند

 مثال ديگه تا خسته شين   انزيم هاي قوي شيره پانكراس در محيط قليــــــايي   فعاليت دارند 

 فعاليت مناسب را دارند خنثيبسياري از آنزيم هاي بدن ما در محيط  *نكته:

      ((ويژگي آنزيم ها))

 دارد    ايسه بعدي ويژهشكل -1 

 گوئيم جايگاه فعالمي تواند متصل شود كه به آن  (واكنش دهنده )پيش ماده دربخشي از آن مولكول -2

فرآورده يا مولكول پيش ماده است .)دليل عمل اختصاصي آنزيم ها (  ماده اي كه بعد از انجام واكنش از آنزيم جدا مي شود  مكملجايگاه فعال كامال -3

 ناميده مي شود محصول

 پيش ماده ها يا افزايش غلظت افزايش دماند ، سرعت عمل آنزيم را زياد مي كند  مثل را زياد ك احتمال برخورد آنزيم و پيش مادههر عاملي كه 

 ، اتصال پيش ماده و آنزيم را تسهيل مي كنند مواد معدنيو  ويتامين هابعضي 

 سواالت تکمیلی
 اقا انزیم ها همشون وقتی از سلول ترشح میشن فعال اند یعنی فعال ترشح میشن؟-سوال

 فعال میشهHCLخیر مثال انزیم پپسینوژن)دسته ای از پروتئاز ها( وقتی از سلول های حاشیه ای معده ترشح میشه غیر فعاله بعدا بر اثر 

 مثل ليپاز كه ليپيد ها را تجزيه مي كند     آز                       = اسم هر آنزيم + پسوند   نحوه نام گذاری انزيم ها

 ((ز آنزيم هاموارد استفاده ا))

 در پودر هاي لباسشويي              ليپاز و پروتئاز

 ي پروتئين ها موجود در غذاي كودكان خردسالبراي نرم كردن گوشت و يا پوست كنده ماهي / زدودن موهاي پوست جانوران /تجزيه       پروتئاز ها

 شيرينيتبديل نشاسته به قند هاي شيرين در تهيه شكالت و        آميالز ها

 نرم كردن مواد گياهي و خارج كردن پوسته دانه ها              سلوالز

 در سلول هاي جگر ( 2O2Hو تجزيه هيدروژن پر اكسيد )     ساختن اسفنج                  كاتاالز
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 ) تركيب ( ميشود ساختن) تجزيه ( و  سوختن: به مجموع واكنش هاي درون سلول گفته مي شود كه خود شامل دو نوع     متابوليسم

 واكنش هاي سوختن انرژي زا                                واكنش هاي ساختن انرژي خواه

 نقش اساسي و مهمي دارد. ATPدر اين ميان مولكول ناقل انرژي به نام  *واكنش هاي انرژي خواه انرژي الزم را از واكنش هاي انرژي زا تأمين مي كنند .

 

 کاربرد انزیم های درون سلولی
 انزیم های 
 برون سلولی

 کاربرد

 تخریب دیواره باکتری ها لیزوزیم کمک در گوارش آنزیم های لیزوزومی
 قوی ترین انزیم های گوارشی انزیم های پانکراس 2O2Hتجزیه  انزیم کاتاالز درون پراکسی زوم

DNA پی مراز وRNAانزیم پپسینوژن همانند سازی و رونویسی پلی مراز 
تجزیه کننده پلی پپتید به پپتید های 

 کوچکتر در معده

rRNAانزیم های سلول های روده تشکیل پیوند پپتیدی در ری وزوم 
همون هایی که می ترکن میریزن رو 

 غذا

 انزیم پتیالین در فتوسنتز انزیم روبیسکو
تجزیه نشاسته با مالتوز در بزاق 

 بناگوشی(_دهان
زنجیره انتقال الکترون و چرخه انزیم 

 کربس
 انیدراز کربنیک تولید ناقل انرژی

 به 2COدر غشا اریتروسیت ت دیل 
 بی کربنات

 انزیم های درون اندوپالسمی صاف
و  تولید لیپید و تنظیم قند خون

 سم زدایی
 انعقاد خون تروم وپالستین

 غشا تخمکسوراخ کردن  انزیم اکروزومی اسپرم DNAهمانند سازی هلیکاز

 انزیم های کاربردی

 )داخل بعضی باکتری ها هم هست باکتریایی(  ECOR1(انزیم محدود کننده در برش زدن در مهندسی ژنتیک مثل 1

 (انزیم لیگاز در مهندسی ژنتیک    2
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ATP 

 تبديل مي شود .  ATPتبديل مي شود  نيز به راحتي انرژي دريافت و به  ADPمولكولي كوچك  به راحتي انرژي را آزاد و به     

انرژي را در پيوند هاي پر انرژي بين گروه هاي فسفات خود ذخيره دارد كه با شكستن اين پيوند ها )هيدروليز ( انرژي ذخيره شده  ATP :نكته*

 شود آزاد مي

 فسفات –باز الي ادنين -؟ قند پنج كربنه   ماست اگه گفتیناز نظر ساختاری مشابه کدام  ماده الی بدن ATP-سوال

 ؟دو عدد   چند پیوند پر انرژی داردATPیک -سوال

انرژي را در پيوند هاي پر انرژي بين گروه هاي فسفات خود ذخيره دارد كه با شكستن اين پيوند ها )هيدروليز ( انرژي ذخيره شده  ATP :نكته*

 شود آزاد مي

 كربنه مي باشد5چون قند ان RNAيك نوكلئوتيد ازاد محسوب مي شود كه سه فسفات دارد  اما فسفات ازاد ATPدر اصل **

 ؟در کجا  ساخته می شود در طی چه فرایندیATPیک-سوال

ATP وداين ناقل انرژي در طي فرايند تنفس سلولي توليد مي ش در ميتوكندري ساخته شده و معموال از سوختن قند ها توليد مي شود 

تنفس سلولي هوازي  از مراحلي مانند گليكوليز و چرخه كربس تشكيل شده است و بي هوازي از گليكوليز و تخمير الكي يا الكتيكي 

 تشكيل شده است.

 در سيتوپالسم با گليكولــــــــــــــيز 

 اي سلولي باكتري ها در زنجيره انتقال الكترون               ميتوگندري و كلروپالست   +  در باكتري ها غش

 پيش كامل درس ميدم نگران نباشينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8تنفس سلولي رو فصل
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 قیدهای مهم مطرح شده در کتاب درسی
 ( مولکول هایی كه در سلول ها ساخته می شوند ، كربن دارند .        ⃝   / اغلب       ⃝       تقریبا ) همه ی 1

 پیوند كوواالنسی تشکیل دهد .  4(        ⃝    حداقل   /      ⃝  اتم كربن می تواند ) حداكثر  2

 رشت مولکول نامیده می شوند . ( مولکول های زیستی نسبت به مولکول های غیر زیستی بزرگ اند و د      ⃝     بسیاری از  /     ⃝   ) همه ی   3

 ( درشت مولکول ها در سلول ، به صورت پلی مر ساخته می شوند .       ⃝    بسیاری از  /     ⃝   ) همه ی   4

 ( است .        ⃝   / بسیارگسترده      ⃝   گوناگونی پلی مرها در دنیای جانداران ) اندک  5

 ( یکسان تشکیل شده است .       ⃝   / كم و بیش       ⃝   دقیقا  پلی مر مولکولی است كه از واحدهایی ) 6

( جانداران یکسان اند ، به صورت درشت مولکول هایی در می آیند كه در افراد مختلف      ⃝   / اغلب         ⃝   مولکول های كوچک كه در ) همه ی 7

 جانداران ، متفاوت اند . 

از  O2Hكه در مونومرها حضور دارند ، تمایل دارند با یک دیگر تركیب و به صورت  –OHو  –H( گروه های      ⃝    / بعضی از        ⃝  ) همه ی  8

 مونومرها جدا شوند . 

 ( میوه های خوراكی وجود دارند .        ⃝     / بسیاری از       ⃝    فروكتوز و گلوكز در ) همه ی 9

 ( یافت می شود .       ⃝ /میزان اندک        ⃝به ) فراوانی مالتوز قندی است كه در جوانه ی جو 10

 ( برای آزاد كردن انرژی ، به گلوكز نیاز دارند .        ⃝    / گاهی       ⃝سلول های گیاهی ) همیشه 11

 ( جانوران آنزیم هیدرولیز كننده ی نشاسته را دارد .       ⃝    / بسیاری از        ⃝ دستگاه گوارش انسان و ) همه ی 12

 ( در ساختار سلول ها و نیز استحکام آن ها نقش دارند .       ⃝    بیش تر  /     ⃝   پلی ساكاریدها ) فقط   13

 ی های گوارشی مورد نیاز هستند . ( بیمار     ⃝     / بعضی از        ⃝   الیاف سلولزی برای كار منظم روده ها و جلوگیری از ) همه ی  14

 ( لیپیدها آب گریز بودن آن هاست .       ⃝    / اغلب        ⃝   ویژگی ) همه ی 15

( چربی ها با یک دیگر متفاوتند        ⃝    / بسیاری از      ⃝   سه اسید چربی كه در ساختار هر مولکول تری گلیسیرید حضور دارند ، در ) همه ی  16

 . 

 برابر یک گرم پلی ساكارید ،  مانند نشاسته ، انرژی آزاد می كند .  2( از        ⃝    بیش تر /     ⃝یک گرم چربی ) كم تر   17

 ( چربی های جانوری ، سیر شده و در نتیجه جامد هستند .      ⃝    / بیش تر        ⃝  ) همه ی  18

 ( جانوران از جمله حشراتی مثل زنبور عسل موم تولید می كنند .        ⃝    بسیاری از /     ⃝   ) همه ی   19
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 ( استروئیدها یکسان و شبیه مولکول كلسترول است .        ⃝   / اغلب       ⃝ساختار ) همه ی 20

 ( به تری گلسیریدها شباهت دارد .        ⃝   اندكی/     ⃝   ساختار فسفولیپیدها ) بسیار   21

 ( كارهای درون سلول می شوند .       ⃝    برخی از  /     ⃝   پروتئین ها در ساختار سلول ها و بدن جانداران باعث انجام ) همه ی   22

 ( واكنش های شیمیایی را كه در سلول ها انجام می شوند ، عملی می كنند .        ⃝   / بسیاری از       ⃝    آنزیم ها ) همه ی 23

 را به آب و اكسیژن تبدیل می كند .  2O2H(        ⃝     / اندک      ⃝    الز آنزیمی است كه با سرعت ) بسیار كاتا 24

 ( واكنش ها سرعت می بخشند .       ⃝    / بیش تر        ⃝    آنزیم های درون سلولی ، به ) همه ی 25

 ( دما حساس اند .        ⃝/ كم       ⃝    آنزیم ها به تغییرات ) شدید 26

 غیر فعال می شوند .  C°45( آنزیم های بدن ما در دمای باالتر از       ⃝/ بسیاری از        ⃝) همه ی 27

 حساس اند .  PH(       ⃝كم  /     ⃝آنزیم ها به تغییرات ) شدید   28

 ( آنزیم های درون بدن ما در محیط خنثی فعالیت دارند .        ⃝بسیاری از /     ⃝) همه ی   29

 ( مولکول آنزیم ، قالبی است برای مولکول پیش ماده و تنها با آن جفت می شود .      ⃝بخشی از   /     ⃝) كل   30

 ( آنزیم ها پروتئینی هستند .        ⃝/ بیش تر      ⃝همه ی ( 31

 ( درون سلولی اند .       ⃝/ بعضی       ⃝( آنزیم ها برون سلولی و ) اغلب     ⃝/ بعضی از         ⃝)همه ی 32

 ( موقتی .        ⃝/ بعضی      ⃝( سم ها بر عملکرد آنزیم ها دائمی است و ) اغلب        ⃝/ بعضی از       ⃝اثر سوء ) اغلب 33

ث اتصال آسان تر آنزیم به پیش ماده و انجام سریع تر واكنش های آنزیمی می شوند ( ویتامین ها و مواد معدنی باع       ⃝/ بعضی       ⃝) همه ی 34

 . 

 ( سم ها مانند سیانید و ارسنیک و حشره كش ها جایگاه فعال آنزیم را اشغال و از فعالیت آن جلوگیری می كنند .        ⃝بعضی از /     ⃝) اغلب   35

 ( واكنش های متابولیسمی با كمک آنزیم ها انجام می شوند .       ⃝بیش تر  /     ⃝) همه ی   36

 ( واكنش های متابولیسمی به انرژی احتیاج دارند .        ⃝/بعضی        ⃝) همه ی 37

 ( واكنش های شیمیایی انرژی زا هستند .        ⃝بعضی /     ⃝) اغلب   38

 خش های مختلف سلول ، یا تبادل آن ها بین سلول و محیط پیرامون انرژی خواه است . ( مواد در ب     ⃝/ بعضی         ⃝انتقال ) همه ی 39
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( آن صرف تولید مواد ذخیره كننده انرژی و      ⃝/بخشی از        ⃝( انرژی واكنش های انرژی زا ، آزاد و ) بیش تر       ⃝بخشی از  /     ⃝) بیش تر   40

 ATPآزادسازی در مواقع لزوم می شود . در واقع بخشی از انرژی آزاد شده در متابولیسم به صورت گرما در می آید و بخشی ، در موادی مثل 

 ذخیره می شود . 

 كتاب درسیقابل استنباط از جمالت قیدهای 

 ون ها جزو پروتئین های نشانه ای هستند . ( هورم     ⃝/ بعضی      ⃝) همه ی  41

 ( آنزیم ها عمل اختصاصی دارند .       ⃝/ بعضی از        ⃝) همه ی 42

 ( میکروتوبول ها ) ریز لوله ها  ( و ریز رشته ها ، پروتئینی هستند .        ⃝/ برخی      ⃝) همه ی  43

 ( پادتن ها ) گاماگلوبولین ها ( پروتئینی هستند .        ⃝/ برخی       ⃝) همه ی 44

 قیدهای مطرح شده در كتاب درسیسایر 

جاندار كه توانایی تولید تار را از والدین به فرزندان منتقل می كند ، دو گروه از مولکول های  DNAپروتئین های موجود در تار عنکبوت و  45

 زیستی هستند .  مهم

 این مولکول ها از هم فاصله بگیرند .  بخشی ازخمیدگی هایی كه در اسید های چرب سیر نشده وجود دارد ، باعث می شود  46

 اولین ها ، ترین ها 

 كربنی ( هستند .  5كربنی ( و پنتوزها )  6مونوساكاریدها ، هگزوزها ) هم ترینم

 و گاالكتوز هستند . كربنی ، گلوكز و فروكتوز  6مونوساكاریدهای  مهم ترین

 كربنی ، ریبوز و دئوكسی ریبوز هستند .  5مونوساكاریدهای  مهم ترین

 پروتئین هستند .  مهم ترینآنزیم ها 

 وظایف مولکول های چربی درون سلول ها ، ذخیره ی انرژی است .  مهم ترینیکی از 

 سوخت سلول های بدن انسان است .  اصلی ترینگلوكز 

 اجزای غشاهای سلولی هستند .  ترین اصلیفسفولیپیدها 

 تركیب آلی بدن جانداران را تشکیل می دهند .  بیش ترینگاو و موریانه سلولز است . بعد از آب ، مولکول های كربن دار  اصلی غذای

 كربوهیدرات ها هستند .  ساده ترینتركیب آلی طبیعت را تشکیل می دهد . مونوساكاریدها  بیش ترینسلولز 
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 های منتخبتست  
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